
 

 

RightRightRightRight    choicechoicechoicechoice    
Правилният избор за Вас и Вашият двигател 

 

Genuine Volvo Penta parts for older engines 
Оригинални резервни части за по-стари двигатели 

 

Prices reduced up to 35% 
Цени, намалени с до 35% 

 

 
 

Ако сте дългогодишен собственик или 
наскоро сте закупиили стар Volvo Penta 
двигател, искаме да Ви осигурим 
максимална работоспособност на 
двигателя, чрез оригиналните Volvo 
Penta резервни части. За тази цел Ви 
предлагаме нашата нова програма 
“Right Choice”, където след внимателно 
проучване избрахме най-използваните 
части и им намалихме цените с до 35%. 
Това ще Ви е от полза, когато дойде 
време да облужвате Вашия двигател и 
по този начин ще удължите живота му. 
 
 
Единствено при нас, СЕНИ ООД, Volvo 
Penta център за България, може да се 
възползвате от тази програма. 
 

 

 

 
 



 

Карета за кардани за 

движители модели 270 - 290 

 

Водни помпи за всички малки 

дизелови двигатели MD1 – 

MD17 и всички 4-цил. 

бензинови двигатели 

 

Коляно за изгорелите газове 

за Volvo Penta – серия 41 – 42 

 

Коляно за изгорелите газове 

за Volvo Penta MD5 – MD17 

 
 



 
Volvo Penta винаги се стреми за отлична 
работоспособност и високо качество на 
всеки един продукт. Затова, вие може да се 
наслаждавате на Вашият по-стар модел Volvo 
Penta за още много дълги години. Ние 
изминахме дълъг път от вчерашният Volvo 
Penta AQD41 до днешните електронни (EVC) 
системи, където софтуера ни помага да се 
забавляваме и  наслаждаваме по време на 
плаването ни. 
 
 
 
Right choice Ви помага да поддържате 
Вашият Volvo Penta двигател в перфектно 
състояние и в същото време Ви предлага по-
безопасно плаване и по-приятни мигове на 
борда. 
 
 
 
Вие винаги ще имате най-високите 
стандарти от Volvo Penta. Оригиналните 
резервни части на Volvo Penta са тествани, 
за да се достигне максимална надежност и 
оптимизация за нашите двигатели.  
 
 
 
Когато използвате оригиналните резервни 
части на Volvo Penta, Вие може да сте 
сигурни, че Вашата Volvo Penta система ще 
бъде в перфектно състояние. Никога не 
подлагайте на опасност безопасността, 
състоянието или риска от скъпи ремонти, 
чрез използването на не-оригинални Volvo 
Penta резервни части.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
Right choice включва широка гама от оригинални Volvo Penta резервни части за по-стари 
двигатели. 
 
Тук ще откриете пълната листа от частите, включени в програмата Right Choice. 

 

 

ЗА ДВИГАТЕЛИ: 
ЗА ДВИЖИТЕЛИ / 

ТРАНСОМИ 
ПО СТАРИ ДВИГАТЕЛИ: 

* Стартери * Кардани * Бензинови двигатели 1970 - 1984 

* Алтернатори * Хидравлични шлангове * Дизелови двигатели 1975 - 1986 

* Колена за изгорели газове * Електрически мотори  

* Ремонтни комплекти * Водни съединения  

* Горивни помпи * Превключватели  

* Водни помпи * Повдигачи  

* Ремъци   

* Гумени тампони/виброизолатори   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“СЕНИ ООД” 
VOLVO PENTA CENTER FOR BULGARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


